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Apresentação 

O curso “VBA – MÓDULO 1” é parte integrante do curso “Excel para Especialistas” 
 

Neste módulo, você será introduzido ao mundo de programação no Excel, utilizando o VBA. Seus estudos 
devem ser iniciados pelas macros, onde através de um botão, é possível gravar ações (cliques) em seguida, 
pedir para o Excel refazer todos os cliques e ações executadas durante a gravação, “rodando” a macro. 
Tudo o que você gravar nas macros fica armazenado em forma de códigos de programação, escritos na 
linguagem em VBA. Portanto, é fundamental saber “ler” estes códigos que são gravados, identificando as 
partes mais importantes. 
 
Assim, no “VBA - Módulo 1” serão gravadas diversas macros, desde macros simples até macros mais 
complexas, onde adicionaremos e melhoraremos as macros com códigos inteligentes. 
 
Se você ainda não conhece macro, ou ainda, nunca editou uma macro nem melhorou, então você precisa 
realizar este curso! 
 
 
Todo o conteúdo está adaptado para as 3 últimas versões do Excel: 2007, 2010 e 2013. Ou seja, durante as 
aulas, o professor explica como realizar as tarefas nas três versões do Excel (quando há diferenças). 

 

Objetivo 
Ao término do curso, o aluno será capaz de: 

 Gravar uma macro 

 Editar uma macro 

 Melhorar os códigos gravados em uma macro 

 Copiar e colar parte de códigos para gerar uma macro mais inteligente 

 Criar condicionais diretamente pelo VBA (If – end if) 
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Metodologia 
Os assuntos são apresentados em vídeos aulas de curta 

duração de aproximadamente 5 a 10 minutos cada. Os cursos 
foram gravados ao vivo e posteriormente editados para passar 

a impressão de que o aluno está dentro de uma sala de aula, conversando 
com o professor. Durante as aulas, o professor indica para abrir 
determinados arquivos, pede ao aluno para resolver os exercícios que já 
estão previstos nos arquivos e posteriormente, corrige cada um dos 
exercícios, explicando detalhadamente cada um dos assuntos. 
 
Se você tiver dúvidas durante o curso, você poderá utilizar nosso chat 
para enviar suas perguntas diretamente ao professor! 
 
 
 

 
Conteúdo Programático 

Capítulos e Aulas Duração  

08 - Macros 1h11m47s 

01 - Macros - Introdução 0h05m40s 

02 - Macros - Introdução ao VBA 0h07m21s 

03 - Macros - Depurando o código linha a linha 0h04m16s 

04 - Macros - Gerar uma tabela Simples 0h08m06s 

05 - Macros - Corrigindo e Adicionando Macros 0h06m42s 

06 - Macros - Gerando um banco de Dados - Preparação 0h07m03s 

07 - Macros - Gerando um banco de Dados - Gravação 0h02m05s 

08 - Macros - Otimizando o Código 0h09m21s 

09 - Macros - Utilizando nomes das células 0h04m23s 

10 - Macros - Utilizando Condicionais IF 0h08m49s 

11 - Macros - Utilizando IF e OR 0h08m01s 

Duração Total 1h11m47s 

 


